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Dwie niedzele nënka jamrowa tatkòwi, że òna brëkùje 
jachac do wiôldżégò krómù do Gduńska kùpic, co je 
pòtrzébné na swiãta. Leno tatk ni miôł żódny chãcë 
tam jachac.
– Białkò, kò jô móm za wiele robòtë. Ni môsz të skła-
dów tu blëżi! Kò to je szkòda czasu i paliwa jezdzëc 
tak dalek!
– Të bë le dërchã robił! – jisca sã nënka. – Tak doch ni 
mòże bëc. Të mùszisz téż miec czas dlô mie!
– Ksądz żëje z tôcë, chłop z prôcë – krótkò òdrzekł 
tatk.
Na òstatkù nënka sã nié na żartë znerwòwa. A jak 
gôdô mòja starka: „Czej baba skrzi, tej dżôd dër-
żi”. I tim spòsobã w niedzelã pò pôłnim më sedzelë 
w auce i szorowelë pòd Gduńsk. Tëli tatk zwòjowôł, 
że nënka sã zgòdza jachac w dzéń swiąteczny, chòc 
na to znôwù starka gnërza.
Tatk jesz doma wzął cedel i spisôł całą lëtaniã tegò, co 
bëło do kùpieniô.
– Jo, Mackù, tak mùszi robic, żebë sã nie dac wëpù-
cowac i nie kùpic za wiele. W taczich składach czło-
wiek dostôwô głupégò rozëmù i mòże sã trafic, że 
bierze nawetka to, czegò ani nie chce, ani nie brëkùje.
– Jo, tatkù. To të dobrze zrobił – jô mù òdrzekł.
Przed składã ju stojało fùl autów, ale placu bëło jesz 
na trzë, abò sztërë razë tëli. Tatk dôł mie dëtka i wësłôł 
za wòzykã. Tej më wlôżómë rën, a tatk grzebie we 
wszëtczich czeszeniach i mòcno za czims szukô.
– Môsz të co zgùbioné, że të wszëtczé tasze prze-
zérôsz? – spëta nënka.
– Paralusz kapelusz! Mie sã zdaje, białeczkò, że ten 
nasz spisënk jô òstawił doma.
Nie minãło piãc minut, a tatk znôwù zaczął sã krącëc. 
–  A cëż cebie znôwù je? – pòstrzegła nënka.
– A mòże jô bë so szedł nóżka pón tam dze sadnąc, 
a të bë so tu spòkójno wszëtkò sprawia?

– Ani mòwë ni ma! Tu le pòj ze mną a mie pòmagôj! 
– òdrzekła nënka.

Kò mie to ju téż pòmału mierzało. Nënka co sztót sã 
zatrzimiwa i sztudérowa wszëtczé etiketë, a przërów-
nywa cenã, wôgã, cenã za kilo i szuka za nôlepszim, to 
je nôtańszim towarã.
– Wezle òbôcz, chłopie, za wiele je ten pùding?
– Za złoti piãtnôsce.
– A ten, co ten kòsztëje?
– Złoti trzënôsce.
– A za wiele bëłë tamte?
– Za złoti sédemnôsce.
Pò piãc minutach przërównywaniô cenów pùdingów 
nënka ju wiedza, jaczi je nôtańszi, kùpia jich jaż dzesãc 
i òbszpórowa co nômni sztërë dëtczi.
Pò gòdzënie mie sã ùdało zwòlnic z òbòwiązkù pcha-
niô wòzyka i jic do grów kòmpùtrowëch. Tam jô mógł 
so próbòwac graniô w rozmajité grë. Jak znôwù minã 
gòdzëna, jô szedł zazdrzec do mòjich starszich, czë 
òni ju mają wszëtkò kùpioné. Wòzyk béł wnet całi za-
ladowóny, leno nënka rzekła, że to jesz nie je wszëtkò. 
A tatkòwi òna prawie nakôza:
– Wez włożë pakét te chùdégò mléka.
– Białkò, ale do cze? Më doch swòjégò mléka mómë 
dosc! – niepòtrzébno ùpiérôł sã tatk.

Kùpianié
Janusz Mamelsczi Pòwiôstka ò Mackù

najo_uczba_luty_2012.indd   1 2012-01-30   13:58:02



II
Najô Ùczba - numer 2 (54)

dodôwk do „Pòmeranii”

Pòwiôstka ò Mackù

– Nasze mlékò je tłësté, a doktór mie nakôzôł pic 
mlékò òdtłëszczoné, nôwëżi pół procent – tłómacza 
nënka.
–  Nënkò, mie sã chce jesc – jô zaczął jamrowac.
– Biôjczkôj tam dali, tam dze stoją te dzewùsë 
z degùstacjama. Wez so pò përznie òd wszëtczégò 
i zarô bãdzesz najadłi – òdrzekła nënka.
Tak téż jo, tak prawie jô zrobił, i to nié jeden rôz.
Minãłë wnet trzë gòdzënë, zanim zazwònia mòja 
mòbilka i tatk mie rzekł, że òni ju jidą do kasë.
Jô ju z daleka widzôł, jak tatk sã piekli z wòzykã na-
ladowónym skòpicą. Jedno kółkò sã nie chcało krą-
cëc, drëdżé dobrze nie skrącywało, cãżczi wòzyk ja-
chôł wnet tam, dze òn sóm chcôł. Wtim prawie bez 
głosniczi dało sã czëc, że na cwétrë, jaczi i bluzë w ti 
prawie gòdzënie je piãcdzesątprocentowi òbniżënk. 
Tej nënka flot karowa na westrzódk składu za tima 
òbniżënkama, jô za nią, a z tëłu tatk tuńcowôł z fùl 
wòzykã to w prawò, to w lewò, rôz do tëłu, rôz do 
przódkù.
Jak më ju mielë kùpioné kòżdémù pò sztërë lómpë, 
bò to wëchôdało tëli, co za dwa, tej më resztką mòcë 
régnãlë pòd kasã.

– Marija, Józef! Białkò, nama pewno dëtków nie sy-
gnie. 
Kòl kasë réga stoja dosc długô. Tej-sej òna sã za-
trzimiwa, bò na czims nie bëło sztrépòwégò kòdu. 
Na òstatkù më sã doch dożdelë i zaczãlë wszëtkò 
z naszégò wòzyka wëjëmac, kłasc na rëszną lôdã, a tej 
to wszëtkò nazôd do wòzyka wkładac. Òd te prze-
kłôdaniô tam i nazôd zrobia sã dzura w jaczis bùsce 

i pół jogùrta wëpłënãło na nowé tatkòwe bùksë. A do 
te jesz sã òkôzało, że prawie te bùksë ni mają kòdu. 
Tej më żdelë na nen kòd, przedôwnica wëcéra jogùrt, 
a bùksë i tak òstałë biôłé.
– Chto wié, czë òne jesz bãdą do brëkòwaniô – 
zmrëcził tatk.
Tatk nie chcôł resztë dëtków wëdawac, tej nënka za-
płaca kartą.
– Widzysz të – zadowòlonô òna rzekła do tatka – ani 
dëtka më nie wëdelë.
– Dëtka pewno nié, leno wikszą pòłowã twòjégò 
zôróbkù – zmrëcził tatk.
– Jo, jo, leno wiele më mómë òbszpórowóné! Wiele 
më bë za to zapłacëlë w naszim składze!
 – Jo, z tim prawie to të môsz prôwdã – przëznôł tatk.
Jak le jô to ùczëł, jô sã zarô spëtôł:
– A jak wiele wa môta òbszpórowóné?
– A czemù të sã pëtôsz? – rzekła nënka.
– Bò jak wa ju òbszpórowa tak wiele, to mòże za te 
òbszpórowóné dëtczi wa bë mie kùpia nową mòbilkã?
– Jo, tej wezkôj sã nënczi spëtôj, dze òna te 
òbszpórowóné dëtczi mô?
– Spëtôj sã tatka – òdrzekła nënka, bò za baro nie 
wiedza, co rzec.
– Kòt je na ògònie niósł – òdrzekł zajiscony tatk.
Jak më ju bëlë kòl auta, wszëtkò trzeba bëło prze-
kładac trzecy rôz i ladowac w bagażnicã. A jak më ju 
wsedlë, tej na pòdłodze leżôł tatków spisënk.
– Dôj le sa! – zawòła nënka – Mòże më mómë ò czims 
zabôczoné?
– Ale tatk zmiãgòlił ten cedel, wsadzył gò w czeszeń, 
a tej zapôlił auto i rësził flot pòd dodóm.
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Céle ùczbë 

• zapòznanié ze zbiérkã „Òpòwiédz mie bôjkã” 
i tekstã pòwiôstczi „Ò chłopie, zaklãti królewión-
ce i ji zómkù”

• bògacenié słowiznë
• pòznanié wiérztë Éwë Warmòwsczi „Môłi ricérz”
• cwiczenié słëchaniô i rozmieniô kaszëbsczich 

tekstów
• cwiczenié czëtaniô i zapamiãtiwaniô
• òdpòwiôdanié na pëtania
• doskònalenié znajomòscë czerënków swiata
• czëtanié ze zrozmienim

Didakticzné pòmòce 

• zbiérk bôjków „Òpòwiédz mie bôjkã”
• tekstë pòwiôstczi „Ò chłopie, zaklãti królewiónce 

i ji zómkù”
• kôrtczi z pòzwama: chłop, brutczi, biczi, lwë, psë, 

wilczi, miedwiédze, òdżerë, diôbłë
• larwë: lwa, wilka, psa, bika, miedwiedza, 

òbleczenié diôbła − do jinscenizacji
• wiérzta Éwë Warmòwsczi „Môłi ricérz”

Metodë robòtë

• robòta z tekstama
• jinscenizacjô wëbrónégò wëjimka tekstu
• rozmòwa 

Cyg ùczbë

1. Szkólny pòkazëje dzecóm zbiérk „Òpòwiédz mie 
bôjkã”. Razã òbzérają òbrôzczi, czëtają spisënk zam-
kłoscë, próbùją òkreslëc, ò czim mòże bëc wëbrónô 
bôjka blós na spòdlim ji titelu (ròwnak szkólny nie 
wëbiérô jesz ti, ò jaczi bãdze gôdka na ùczbie).
• Òdpòwiedzë na pëtanié: Czemù lëdze wëmëslëlë 

bôjczi?
• Pòwiédz, ò czim mòże bëc bôjka pòd titelã 

„Ò chłopie, zaklãti królewiónce i ji zómku”.
• Wësłëchôj terô bôjczi i òbaczimë, czë ùdało sã 

dobrze wëzgòdnąc.

Ò chłopie, zaklãti królewiónce i ji zómkù

W jedny górze za Pòdjazama je zarzekłi zómk. Òkòma 
ti górë płënie wąskô jak blewiązka strëga. Czedës je-
den chłop jachôł stądka ò dwanôsti w nocë z młëna 
do chëczë. Swiécëł miesąc i bëło widno jak na dniu. 
Narôz ùzdrzôł z daleka, jak trzë brutczi mëłë so nodżi 
w rzéczce. Czej pòdjachôł blëżi, to westrzédnô z nich 
pòdeszła do wòza i rzekła do nie:
– Móm do ce wiôlgą prosbã. Przenies mie przez tã 
rzéczkã na drëgą stronã.
– Ale przez tã rzéczkã wë doch mòżece sama przeńc.
– Nié, ni mògã.
– Në, czej tak, to tak.

– Ale dobrze sã namëslë, bò jak mie wezniesz na rãce, 
tej strëga stanie sã rzéką. Rozmajité ùkôzczi i dzëczé 
zwierzãta, jak biczi, òdżerë, psë, miedwiédze i lwë 
bãdą sã na ce cëskałë, le të sã nie strachôj, nie òbzérôj 
za se i nick nie gadôj, nawetka czejbës mùszôł. To 
bãdą diôbłë, co nie zrobią cë nick złégò. Tuwò, w ti 
górze, co jã widzysz, je zarzekłi zómk, a jô jem jegò 
panią. Czej mie przeniesesz, to wëbawisz z zaklãcô 
i mie, i mój zómk, a całé mòje bògactwò bãdze twòje.
Równak chłop sã baro ùrzasł i zaczął sã wëkrącac, jak 

Jiréna Brzustewicz

W bôjkòwim swiece
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blós mógł, ale ta białka tak gò ju prosa, że dôł sã na-
mówic i wzął jã na rãce. Wnym strëga rozcygnãła sã 
jak miech armóniczi. Wòda sygała pòd brodã. Ùkôzczi 
chachòtałë sã i skôkałë wkół niegò. Biczi chcałë gò 
bòdnąc, lwë sã na niegò cëskałë, psë i wilczi wëłë, 
próbùjącë gò grëzc, òdżerë pôrzkałë, ale dotknąc gò 
ni mògłë.
Chłop szedł dosc dzyrskò do przódkù, a za nim zaòstałé 
dwie dzéwice. Przed òczama stanął mù snôżi zómk. 
Narôz mù sã zdało, że nico zjãło mù czôpkã z głowë.
– Hola, mòja czôpka – krziknął i sã òbrócył.
I tej wszëtkò sã skùńcziło. Wòda copnãła sã do leżi, 
zemia sã òtemkła i zómk jął zapadac. Dzéwica spadła 
chłopù z rąk i głosno zapłakała:
– Nieszczestlëwô to gòdzëna i të nieszczestlëwi 
czło-wiekù, chtëren mie wzął na rãce. Jô ce prosa, 
żebës sã nie òbzérôł i nick nie gôdôł, chòcbë nie 
wiém co sã dzało. A tu môsz, zómk, co ju w pòłowie 
prawie béł na wiérzchù, zapôdô. Terôzka më trzë 
znowa mùszimë jic pòd zemiã i żdac tam zôs sto lat, 
jaż bãdzemë mògłë wińc na wiérzch i prosëc kògò 
ò pòmòc.

2. Pòkażë na karce Kaszëb, gdze leżi wies Pòdjazë.
• Òdpòwiedzë na pëtania:
a. Jak mòżemë tam dojachac? Przez jaczé môle 

pòjedzemë? 
b. Jakô rzéka płënie przez Pòdjazë?  

Pòkażë na karce biég ti rzéczi.

3. Na stole leżą kartczi, na jaczich są zapisóné rozma-
jité pòzwë. 

chłop, brutczi, biczi, lwë, psë, 
wilczi, miedwiedze, òdżerë, diôbłë

• Czëtómë je razã na głos. Słëchôj czëtónégò 
przez szkólnégò pierszégò akapitu bôjczi. Czej 
sã pòjawią pòzwë z kôrtków, pòwiédz „stop”, 
pòdéńdz do kartków, wëbierzë pasowną pòzwã, 
jaką jes ùczëł, i przëpnij kartka z nią do tôflë.

• Dopasuj pòzwë òsobów i stwòrów do malënków.  

4. Òdpòwiedzë na pëtania:
a. Ò co prosa chłopa westrzédnô brutka?
b. Czemù chłop nie wëbawił z zaklãcô królewiónczi 

i ji zómkù?

5. Òbjasnij pòùkã, jakô płënie ze słów: „Nieszcze-
stlëwô to gòdzëna i të nieszczestlëwi człowiekù, 
chtëren mie wzął na rãce. Jô ce prosa, żebës sã nie 
òbzérôł i nick nie gôdôł, chòcbë nie wiém co sã dzało”.

6. Przeczëtómë pòdsztrëchniãté wëjimczi tekstu 
z pòdzélã na role. Nim zaczniemë czëtac, mùszimë 
ùstalëc, chto gôdô, pòdzelëc tekst i wëbrac czëtają-
cëch.

7. Przëszëkùjemë sã terô do jinscenizacji. 
• Ùstalmë, jaczé òsobë/zwierzãta grają w jinsce-

nizacji.
• Wëmëslimë razã, co te òsobë/zwierzãta mògą 

przë tim gadac/robic.
• Wëzwëskómë do tegò zrobioné wczasni larwë 

zwierząt. 

8. W lëteraturze te same tematë czãsto sã pòwtôrzają. 
Wiérztã ò ti tematice napisa Éwa Warmòwskô. Pòsłë-
chôjta ji ùwôżno, bò na ji spòdlim dofùlujeta pózni 
zdania.

Môłi ricérz
W bôjkòwim swiece bôjkòwé żëcé 
bôjkòwé téż przigòdë. 
Jô jem òdwôżny ricérz bëlniôk, 
z wszëtczim sobie dóm radã! 
Ùretëjã królewiónkã 
i zapadłi zómk.  
Strasznëch ùkôzków sã nie zlãknã, 
to przëstrojińcë są. 
Mój miecz, to mòwa starków, 
a jô jem ricérz môłi. 
Taczi knôpik, co pò prôwdze 
niczegò sã nie bòji.

9. Na spòdlim wiérztë dofùluj tekst.
 
Mój miecz ……………….…….........................
Ùretëjã ……………….. i zapadłi …………….….

10. Namaluj òbrôzk do wiérztë „Môłi ricérz”.

najo_uczba_luty_2012.indd   4 2012-01-30   13:58:10



V
Najô Ùczba - numer 2 (54)

dodôwk do „Pòmeranii”

Historiczné sztôłcenié

Céle ùczbë

Pò skùńczenim ùczbieniô szkòłownik mô:
• znac przëczënë i skùtczi trzënôscelatny wòjnë 

jak téż datë ji dérowaniô,
• znac datã pòwstaniô Prësczégò Związkù,
• wiedzec, czedë bëłë biôtczi pòd Chònicama 

i Swiecënã,
• wëzwëskiwac historiczną kartã w szëkòwanim 

zadaniów,
• analizowac rozmajité ôrtë dërżéniowëch histo-

ricznëch tekstów.

Metodë robòtë

• robòta z dërżéniowim tekstã
• diskùsjô
• wëłożënk

Didakticzné pòmòce

• dërżéniowé tekstë (dodôwczi 1–4)
• historicznô karta

Biblografiô

• Biskup M. i in., Państwo zakonu krzyżackiego w Pru-
sach. Władza i społeczeństwo, Warszawa 2008.

• Biskup M., Traktat toruński. W pięćsetną rocznicę, 
Bydgoszcz 1966.

• Biskup, Wojna trzynastoletnia i powrót Polski nad 
Bałtyk, Kraków 1990.

• Bitwa pod Chojnicami 18 IX 1454 r. w tradycji hi-
storycznej i regionalnej, red. J. Knopek, B. Kuffel, 
Chojnice 2004.

Wszëtczé cytowóne tekstë skaszëbiła Danuta Pioch.

Cyg ùczbë

1. Przëbôczenié wiédzë na témat zajãcô przez 
Krzëżôków Gduńsczégò Pòmòrzô a téż wińdzënów 
wiôldżi pòlskò-krzëżacczi wòjnë.

2. Szkólny przedstôwiô ùcznióm sytuacjã, jakô panowa 
w krzëżacczim państwie, przodzy nim sã rozpòczãła 
trzënôscelatnô wòjna, wspòminô ò przëczënach 

pòwstaniô Prësczégò Związkù, charakterizëje strzodo-
wiszcze jegò ùsôdzców i dzejanié, jaczé doprowadzëło 
do wparłãczeniô Prësów do Pòlsczégò Królestwa.

3. Ùczniowie, pòd czerënkã szkólnégò, analizëją tekst 
z dodôwka 1 (cwiczënk 1). Pò skùńczenim ti robòtë 
szkólny òmôwiô sprawã nastawieniô pòlsczi szlachtë 
do wòjnë z Zôkònã, wspòminającë m.jin. ò wëdanim 
przez króla nowëch zwësków z apartnégò prawa, a téż 
charakterizëje przechôdënk militarnëch dzejaniów, ja-
czé miałë môl pò chònicczi biôtce.

4. Analiza tekstów z dodôwka 2 (cwiczënk 2). 
Pòtemù szkólny rozwijô wątk tëkający sã pòzdrzatkù 
zôpadnopòmòrsczich ksãców na pòlskò-krzëżacką 
zwadã, krótkò òmôwiającë w nawleczenim do tegò 
dzeje lãbòrskò-bëtowsczi zemi w tim cządze.

5. Analiza materiałów z dodôwka 3 (cwiczënk 3). 
Ùczniowie przërównywają rozmajité tekstë i samòjistno 
wëcygają swiądë.

6. Na spòdlim dodôwka 4 (cwiczënk 4) ùczniowie 
òpisywają teritorialné zjinaczi, jaczé pòwstałë na mòcë 
nôdbów toruńsczégò miru (1466 r.). Szkólny òmôwiô 
pòòstałé ùdbë tegò miru. 

7. Zesëmòwanié – danié bôczënkù na wiôldżé zna-
czenié najãtëch wòjsków w òmôwiónym kònflikce 
i na wińdzënë mirnégò traktatu (dlô Gduńska i całégò 
Gduńsczégò Pòmòrzô, zwónégò pò trzënôscelat-
ny wòjnie Królewsczima Prësama, a téż pòlskò-
lëtewsczégò państwa).

8. Domôcô robòta – cwiczënk 5.

Cwiczënczi

1. Na spòdlim dodôwka 1
• òbjasnij, chtërna ze strón kònfliktu miała wie-

lënową przemògã òb czas biôtczi,
• pòzwij przëczënë pòbicô pòlsczich wòjsk w biôt-

ce pòd Chònicama,
• wëłożë, czemù stracënk pòd Chònicama brelë 

w Pòlsce za karã Bòską.

Dark Szëmikòwsczi

Trzënôscelatnô wòjna
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2. Na spòdlim dodôwka 2
• òbtaksuj, jaczé spòsobë biôtczi wëzwëskiwelë òb 

czas wòjnë,
• wspiérającë sã téż jinszą wiédzą, òbjasnij, jaczé 

bëło znaczenié biôtczi pòd Swiecënã,
• zwëskùjącë jinszą wiédzã, pòdôj pòzwã dinastii, 

z jaczi wëprowôdzô swòjã rózgã ksążã Érik.

3. Na spòdlim dodôwka 3 pòkażë nastawienié rozma-
jitëch spòlëznowëch karnów, mieszkającëch na Ka-
szëbach, wedle trwający zwadë. Òbjasnij, jaczé mògłë 
bëc przëczënë taczégò a nié jinszégò jich òbchôdaniô sã.

4. Na spòdlim dodôwka 4 pòkażë teritorialné zjinaczi, 
chtërne bëłë wińdzëną trzënôscelatny wòjnë.

5. Zwëskùjącë z jinszi wiédzë, pòkażë rodzëznowé 
parłãcze midzë słëpsczim ksãcã Érikã a pòlsczim królã.

Dodôwk 1: Biôtka pòd Chònicama (18.09.1454 r.) 
(J. Długosz, Roczniki czyli kroniki sławnego Królestwa Polskiego, 

ks. 12 (1445–1461), przeł. J. J. Mrukówna, Warszawa 2004, 
s. 240, 241, 243, 244)

(…) strach wzął téż wòjskò pòlsczégò króla Kadzmierza, 
czej pòstrzegło, że nadchôdô nieprzëcélsczé wòjskò; bò 
mało bëło wëcwiczonëch. Prawie wszëtcë to bëlë młodi 
knôpi (…). Ale nen ùrzas bë mógł letkò bëc ùspòkòjony 
i zbëti przez doswiôdczonëch prowadników, czejbë 
mielë w zwëczaju przëzdrzec sã nieprzëcélowi przed 
biôtką i òbtaksowac swòje wòjskò. Ale nie ùwôżającë na 
to wszëtkò, pòprowadzëlë wòjskò pòdzeloné w rzôdkò 
ùstawioné òddzéle do niepasownégò i badżelnégò môla 
(…). Kawel stôł sã spòsobny dlô królewsczégò wòjska; 
wiele nieprzëcélów padło i wszëtczé pierszé òddzélë wro-
gów òstałë na òstatkù złómóné i rozbité (…). Pò tim nie-
przëcéle zaczãlë hùrmą òstro atakòwac czësto rozegnó-
nëch Pòlôchów i rozbijac w trón abò zmùszac do ùcékaniô 
rzôdkò rozstawioné òddzélë. (…) wszãdze próbòwelë 
zwiornąc i nieprzëcél dobéł. (…) Mało téż felało, a i król 
béłbë sã dostôł w nieprzëcélsczé rãce (…). Wikszosc lëdzy 
bëła dbë, że no nieszczescé i takô rozgromówka spòtka 
króla i Pòlôchów za jich niegòdzëwotã, bò jidącë na wòjnã 
dopùszczelë sã (…) rabùsznictwa i bestialstwa na swòjich 
lëdzach i domôkach, a òsoblëwie na miectwie i lëdzach 
Kòscoła (…). Òkróm tegò wiele jinszich felów (…), jaczé na 
żóden ôrt nie bëłë kôróné, zasługòwałë tak baro na karã 
Bòżą, że wielëna Pòlôchów stracëła z gróscą nieprzëcéla 
(…). Przëpisowelë nen stracënk Pòlôchów niewôrtnym 
lëdzóm, jaczi jidącë na biôtkã zajimelë sã rabczenim 

kòscołów i wiesczich lëdzy, gwôłcenim dzéwiców i jinszi-
ma tegò ôrtu przesprawama.

Dodôwk 2: Biôtka pòd Swiecënã (17.09.1462 r.)

A
(J. Długosz, Roczniki czyli kroniki…, ks. 12 (1462–1480), 

przeł. J. J. Mrukówna, Warszawa 2006, s. 46, 47, 48, 49–50)
 
(…) sandomiérsczi pòdkòmòrzi Pioter Dunin (…) 
pòprowadzył wòjskò na pòmòrską zemiã, żebë dac 
wspiarcé gduńczónóm (…). Równak òminął miasto 
gduńczónów i jurził sã ògniama i rabùsznictwã na pòlach 
i we wsach nieprzëcéla. (…) To rénowanié na kùńcu 
rozgòrzëło wrogów. Scygnąwszë tej żôłnérzów ze wszët-
czich prawie placów zatôrczënkù, (…) twòrzą wòjskò 
piechòtné i na kòniach, co mô kòle 5 tësãcy wòjarzów. 
Dodôwają téż do niegò niechtërnëch z wiesczich lëdzy 
przënãconëch do noszeniô barni i biôtkòwaniô. (…) Za-
miszlelë (…) dobëc królewsczé wòjskò, chtërno miało 
leno pòłowã tegò, co miôł nieprzëcél. (…) Jedny i drëdżi 
jãlë sã biôtkòwaniô (…). Pòlôszë dobëlë 200 wòzów, 
50 kanónów i całé ùbarnienié (…). Słëpsczi ksążã Érik, 
òstawiwszë króla, chtërnégò bliską krewną miôł za 
białkã, (…) nie przëmùszony żódną krziwdą, przeszedł 
na krzëżacką stronã (…), przëszedł z 600 lëdzama na 
kòniach na pòmòc krzëżacczim wòjarzóm. Ale pò 
òdkôzanim przez ùcékającëch ò rozgromienim swòjich, 
sóm téż chùtkò zwiornął do se (…). 

B
(K. Górski, Pomorze w dobie wojny trzynastoletniej, 

Poznań 1932, s. 138)

Pò pòbicym w trón pòd Swiecënã bëtnictwò lëdzy pò 
stronie Zôkònu baro słabnie. 

Dodôwk 3: Mieszkańcë Kaszëb wedle strón kònfliktu 
– pòzdrzatk dzysdniowëch historików

A
Kaszëbi w kapersczi floce

(M. Biskup, Gdańska flota kaperska w okresie wojny 
trzynastoletniej 1454–1466, Gdańsk 1953, s. 56)

Béł to element dzyrzczi i zuchterny, a przë tim nôpar-
ti i niepòsłëszny, tak jak i w jinëch miastach. Pòchôdôł 
òn nié blós z samëch pòrtowëch môlów, ale téż 
z przëbrzegòwi spòlëznë i przedstôwiôł wielefarwné 
nôrodné zlepiszcze. Gwësno tej na gduńsczich òkrãtach 
bëła téż kaszëbskô nacjô (…). Równak nie znajemë 
pò mionie żódnégò zestôwkù òbsadë kapersczégò 
gduńsczégò òkrãtu (…). 
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B
Pòstawa kaszëbsczich chłopów

(K. Górski, Pomorze w dobie wojny…, s. 137–138)

Na Kaszëbach co zamanówszë chłopi i wãglownicë 
napôdają na pòlsczich i gduńsczich najãtëch, chtërny 
przëchôdają, żebë zabrac bëdło. Bëła to samòòbarniô, 
ale téż bë mógł w nëch nańdzeniach, w całoscë nié 
pòjedinczich, widzec òdbicé wseczëców żëcznëch 
Zôkònowi. Mùszelë je we wiôldżim dzélu sztôłtowac 
kartuzowie.

C
Pòstawa kaszëbsczégò ricerstwa

(M. Dzięcielski, Dzieje Ziemi Mirachowskiej od XI wieku 
do XVIII wieku, Gdańsk 2000, s. 128) 

Mëszlącë ò przëczënach wëbraniô gwësny pòstawë (…) 
nôleżi brac pòd ùwôgã nôrodné kriteria, jaczé czãsto 

przëjima wczasniészô historicznô lëteratura, ale nade 
wszëtkò rozëmòwanié notejszi spòlëznë. Krzëżacczi 
zôkón béł tedë prawòwitim panownikã Gduńsczégò 
Pòmòrzô. Stôwanié procëm niemù bëło tim samim, 
co przeniewiérnosc. Bëtnicë henëtnëch zdarzeniów 
czerowelë sã przede wszëtczim wskôzama lojalnotë 
i wiérnotë. Nawetka czëcé solidarnotë z pòwstańcama 
ni mògło òddostac ricerstwa òd służeniô Zôkònowi. 
(…) Nôrodné dzelnotë ni miałë tu wikszégò znacze-
niô. Z jedny stronë zrzeszińcë bëlë we wikszoscë 
Niemcama, z drëdżi pòlsczi sprawë nie wspiarłë karna 
zwëczajnégò ricerstwa.

Dodôwk 4: Trzënôscelatnô wòjna i ji wińdzënë
(Źródło: M. Biskup i in., Państwo zakonu krzyżackiego 

w Prusach. Władza i społeczeństwo, 
Warszawa 2008, mapa 14). 
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Hana Makùrôt

Problem rësznégò e a jiné mòrfònologiczné alternacje 
samòzwãkòwé w kaszëbsczim jãzëkù

Mòrfònologicznô alternacjô na gruńce fòneticzi òznôczô 
wëmianã zwãków, jich òbòcznosc, chtërna pòkôzywô sã 
w słowach ò taczi sami etimòlogiczny geneze i dokònywô 
sã òna w òbrëmienim negò samégò jednégò mòrfemù 
słowa. Słowo alternacjô pòchôdô òd łacyńsczégò słowa 
alternatio, òznôczającégò wëmiennosc. Alternacjô tikô 
sã tak spółzwãków, jak téż zwãków niespółzwãkòwëch, 
to je samòzwãków. Mòrfònologiczné òbòcznoscë wiedno 
zachôdają leno w témach słowów, zôs nie pòkôzywają sã 
òne nigdë we fleksyjnëch kùnôszkach.
Samòzwãkòwé alternacje w kaszëbsczim jãzëkù mają 
różné pòchôdanié, dzél òbòcznosców je wëchôdënkã 
apòfónii (np. wiezc – wòzëc), dzél je skùtkã przëzwãkù 
(np. swiat – swiece). Òkróm tegò w kaszëbsczim 
jãzëkù mómë zacht òbòcznosców bãdącëch rezultatã 
brëkòwaniô w nym jãzëkù zwãków ô, é, ó, chtërne 
są kòntinuantama dôwnëch dłudżich samòzwãków. 
Samòzwãczi i, y, u wchôdają w alternacje z tipicznym 
kaszëbsczim zwãkã ë.

Problem rësznégò e
W kaszëbsczim lëteracczim jãzëkù w témach mionowëch 
mómë do ùczinkù z samòzwãkòwą wielënową 
òbòcznoscą, hewòtno je to alternacjô e : ø. Alternacjô 
ta wëstąpiwô w jistnikach ôrtu Pioter – Piotra, wiater – 
wiatru, liter – litra, méter – métra, kilométer – kilométra.
Rëszny samòzwãk e nie wëstąpiwô w kaszëbiznie 
– w przërównanim z pòlsczim jãzëkã – w fòrmach 
nominatiwù pòjedinczi lëczbë chłopsczégò ôrtu tipù 
synk, dómk, òjc, wiónk, kùńc. Wedle nônowszi teòrii 
to rozjinaczenié w ùprocëmnienim do pòlaszëznë nót 
je dolmaczëc diferencjama w chronologii zanikù jerów. 
Rëszny samòzwãk e nie pòkazywô sã w kaszëbiznie 
téż w fòrmach genetiwù wielny lëczbë jistników 
białogłowsczégò i dzecnégò ôrtu, taczich jak np. białk, 
task, słunôszk, òczk.
W kaszëbsczim jãzëkù colemało ni mómë téż do 
ùczinkù z rësznym e w jednoszlabizowëch fòrmach 
tipù mech – mechù, w jaczich w kaszëbiznie wëstąpiwô 
stójné e, równak na przëmiôr fòrma pies mòże twòrzëc 
òbòcznosc z fòrmą psa, ale fakùltatiwno pòkôzywô sã téż 
w kaszëbiznie fòrma piesa – w nym drëdżim przëtrôfkù 
z wëłączenim wszelejaczi alternacji.

Jiné mòrfònologiczné alternacje samòzwãkòwé
Dlô kaszëbsczégò jãzëka przirodné są téż alternacje 
bãdącé wëchôdënkã wtórzny wòkalëznë w pierwòsznëch 
spółzwãkòwëch karnach, hewòtno je to alternacjô ë : ø, 
chtërna notérowónô je w fòrmach jistników np. jiczëm 
– jiczmienia, brëwiô – brwie, i w témach czasników np. 
këlnã || klënã – kląc.
Òkróm tegò w kaszëbsczim jãzëkù pòkazywają sã 
alternacje, chtërne wënikają z ùżëcô dôwnëch dłudżich 
samòzwãków: ô, é, ó – samòzwãczi ne wëstąpiwają 
òbòczno z jasnyma samòzwãkama, pòsobicą: a, 
e, o, a przëmiarama negò ôrtu alternacjów są np. 
òbòcznoscë: dokôz – dokazu, chléb – chleba, miód – 
miodu. W kaszëbiznie rejestrowónô je téż alternacjô: 
é : ó: sétmë – sódemka. Dzél kaszëbsczich alternacjów 
samòzwãkòwëch je skùtkã ùżëwaniô w kaszëbiznie 
samòzwãkù ë, chtëren alternëje z samòzwãkama i (y), u: 
grzëbë – grzib, sëna – syn, cëda – cud. Notérowóné 
są téż nieznóné pòlaszëznie òbòcznoscë: e : a: sedzec 
– sadzac, e : o: sebie – sobie, e : ó: jeseni – jesónka 
(w òtniesenim do wëżi wemienionëch alternacjów 
w pòlaszëznie pòsobicą mómë òbòcznoscë: ‘e : a,  
‘e : o, ‘e : ‘o).
Mómë téż w kaszëbsczim jãzëkù òbòcznoscë dwùch 
nosówków ã i ą, np. w słowach: gãs – gąska, kãsëc – 
kąsy. Òkróm tegò nosowé samòzwãczi czasã alternëją 
z samòzwãkã i (y): kląc – klic, wząła – wzyc, kòcãta 
– kòcëca. W kaszëbiznie wëstąpiwają téż zgódné 
z òglowòpòlsczima alternacje: ‘e : a: lezc – łazëc, ‘e : ‘a: 
kwiece – kwiat, ‘e: o: niesc – niosã,

Òbrobienié na spòdlim hasłów [alternacje samogłoskowe, oprac. 
M. Cybulski] i [jery w kaszubszczyźnie, oprac. J. Treder], w: Język 
kaszubski. Poradnik encyklopedyczny, red. J. Treder, Gdańsk 2006,  
s. 19–20, 101–102.
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